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גליון מס' מ"א – נח התש"פ  -תוכן העניינים
הדרך להשגת קרבת אלוקים  -ע"י ריבוי תפילה והפצרה להשם
מגן אברהם – צריך כל אדם להתפלל על נקודת החסד שבו
וירא ה' עת עניינו – ע"י צעקה אל השם מצילנו מיצר הרע
וכרמינו סמדר – ע"י תפילה להשם מתבטל מהמצוות חלקו של הס"מ
ריצוי ופיוס להשם כאדם המדבר לרעהו
תפילות הן בגדר מעליות בעבודת השם
הבא להטהר מסייעין בידו – זה המפציר בתפילה על חזרתו בתשובה
אנא השם – להפציר באריכות לפני השם יתברך על ענייני עבודת השם
ויהי ה' למשען לי  -כח אמירת תהילים
בחצרות אלוקינו יפריחו – גם ריבוי שיחות באמונה לא יעזור ללא תפילה
משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] להתפלל אל השם בענייני עבודת השם
ב] קרבת אלוקים ע"י צעקות להשם יתברך
ג] סיפורים על מורנו הרב בענייני תפילה
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הדרך להשגת קרבת אלוקים  -ע"י ריבוי תפילה והפצרה להשם
אבל לא גיליה את האוצרות של התורה,
לגלות את האוצרות צריך שזה יבוא
מחמימות הלב בתפילות ,ובאמת כותב רבי
נתן (שבחי הר"ן י')" :עיקר עבודתו [של
מורנו הרב] אשר על ידה זכה למה שזכה
היה רק ריבוי התפלות והתחנות והבקשות
והרצויים והפיוסים שהיה רגיל מאד
להתפלל ולהתחנן לפניו יתברך" ,שכל מה
שזכה הצדיק הזה בעל הליקוטי מוהר"ן זה
לא מתעניות ולא מסיגופים ולא מלימוד
התורה ,ולא שאר מצוות קדושות שיש לנו,
אלא כל הזמן ע"י תפילות ותחינות
ובקשות ופיוסים ,לפייס את השם ,כגון
'השם למה אני עדיין בן אדם עצוב למה
אני לא שמח ,למה קורים לי דברים בחיים
שמעכירים לי את המצב רוח ,למה אתה לא
מסיר ממני את היגון והאנחה ,מה אני לא
בן שלך השם ,מה אתה לא רוצה שאני
א עבוד אותך' ,זה נקרא פיוסים' ,כבר שביא

כמו שהסברנו [עפ"י ליקוטי מוהר"ן תורה
כ' אות א-ב] ,את דברי רש"י עה"פ שנאמר
ביוסף הצדיק "נכמרו רחמיו" ,שנתחמם
ליבו ויבקש לבכות ,ש כן הוא כשאדם בוכה
להקב"ה שיאיר עיניו במאור תורתו אז הוא
זוכה לגלות את כל האוצרות שיש בתורה,
הוא זוכה לראות את השמחה שיש בתורה,
פתאום הוא רואה שדברים שנעשו שלא
כרצונו לא מעציבים אותו ,הוא מגלה את
העצות של התורה ,הוא מגלה את
השעשועים שבתורה " ,לולי תורתך
שעשועי אז אבדתי בעוניי" ,שאת כל
האוצרות והסודות של התורה אפשר
לגלות רק כ שאדם פונה להשם בהתלהבות,
בתפילות ,בשיחות בינו לבין קונו שבאים
מח מימות הלב שלו ,רק ככה יכול האדם
להוציא א ת כל האוצרות שיש בתורה,
אחרת הכל נשאר בתוך התורה ,ואז בלימוד
האדם נוגע רק בכמה דברים יפים בתורה,
ב
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דמתחנן למאריה' [ כשבוי המתחנן לאדונו],
משל לאדם שנמצא בשבי ורוצה איזו כוס
מים ,או לאדם ש מתחנן לפקידה בעיריה
שרוצה לתת לו דוח' ,ב בקשה אל תתני לי
דוח ,יש לי ילדים ,תראי אני צריך את
המרפסת הזאת ,תרחמי עלי' ,איך אדם
מתחנן לפקיד בעיר יה ,איך אדם מתחנן
לפקיד מכס שישחרר את המזוודה' ,תראה
תרחם עלי תעזור לי' ,כך אדם צריך לדבר
עם הקב"ה ,ב תחנונים ,ריצויים ופיוסים,
'ריבונו של עולם למה אני רב בבית ,למה
עדיין אני מתקוטט ,אני לא עוזר בבית',
אומר רבי נתן ש כל מה שזכה רבינו הקדוש
משום שכל הזמן היה מתפלל להשם 'למה
אין לי חסד ,למה אין לי אהבת ישראל,
למה אני דן לכף חובה ,למה אני מעיר'?
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או שהלכת ו הבאת את הילדים שלך
מהמעון שיאמר לשכן שלו 'אל תבוא ,אני
א ביא את הילדים שלך' ,צריך לומר להשם
' למה אני לא אוהב חסד?' ,כשאדם אוהב
משהו הוא מחפש אותו' ,חסד חפצתי' אני
רוצה ל התעייף לכבוד מישהו ,כך אומר רבי
נתן ,שכל מה שזכה רבינו נחמן הקדוש היה
רק ב ריבוי תפילות ותחינות ,בקשות
ריצויים ופיוסים ,שהיה רגיל מאוד להתחנן
לפניו יתברך ,והיה מרצה ומפייס את השם
יתברך בתפילות ובקשות שיזכהו לקרבו
לעבודתו יתברך ,היה כל הזמן מתחנן
להשם 'למה אתה לא מקרב אותי אליך?
למה אין לי אהבה ונתינה' ,זה מה שהיה
עושה כל הזמן .מי שלא צועק להשם לא
יכול להתקרב להשם ,זה מה שאומר רבינו
ּומי ֶׁש רוֹצֶׁ ה
נחמן (תורה כ' אות ב') ' ִ
אּור י הַ ּתו ָֹר ה ,צָ ִר יְך ִמ ְּת ִח לָה
לְ הַ ְמ ִש יְך בֵּ ֵּ
בּור ים חַ ִמים כְ גַחֲ לֵּי אֵּ ש',
לְ הַ ְמ ִש יְך לְ עַ צְ מ ֹו ִד ִ
ש כל מה שזכה רבי נחמן משם שכל היום
היה מדבר להשם' ,ריבונו של עולם למה
אתה לא מקרב אותי אליך ,למה אני רב
בבית ,למה אני רואה את אשתי בעין רעה,
למה אני מקנא ,ריבונו של עולם למה אני
מקנא שמישהו פתח עסק והצליח יותר
ממני ,למה נהיה לי רע בלב כשהבת של
השכנ ה התחתנה והבת שלי לא' ' ,למה אני
אדם כזה? למה אני עדיין נפגע שלא
מכבדים אותי? למה אני מחפש כבוד? מה
אתה לא רוצה לקרב אותי אליך השם? מה
אני לא בן שלך? עד אנה תסתיר פניך ממני,
עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי,
למה אתה לא מסיר לי את העצבות מהלב?
רק אתה יכול להוציא אותה'.

מגן אברהם – צריך כל אדם להתפלל על
נקודת החסד שבו
אדם ש לא עוזר בבית ,לפחות שלא יהיו לו
השגות ,שלא יתן ביקורות ,אתה לא עוזר,
אתה לא עושה כלום ,אבל אתה עוד מעיר,
עוד מבקר ,אתה עוד נותן הערות ,איפה
היהדות שלך ,איפה אברהם אבינו בלב
שלך' ,מגן אברהם' ,השם תגן על הנקודה
של אברהם אבינו שלא תיקח לי אותה,
אברהם אבינו עמוד החסד ,המהר"ל אומר
כ שאנחנו אומרים 'ברוך אתה ה' מגן
אברהם' אנחנו צריכים לכוין 'השם יש
נקודה של אברהם אבינו ,שמור לי אותה,
שהנקודה של אברהם אבינו לא תברח לי,
שזה החסד' ,אדם שלא לוקח טרמפ,
אומרים לו ' אתה נוסע לירושלים?' והוא
עונה 'לא ,יש לי סידורים' ,צריך לומר
' ריבונו של עולם למה אני כזה רע? מה
מפריע לי שהוא יושב באוטו? הוא לא
מדבר ,הוא לא עושה כלום ,הוא יושב
מאחורה' ,אדם יודע שמישהו נוסע לכיוון
ה עבודה שלו כל בוקר ,למה אתה לא
מתקשר אליו' ,אתה רוצה לצאת איתי?',

וירא ה' עת עניינו – ע"י צעקה אל השם
מצילנו מיצר הרע
כך אומר אור החיים הקדוש עה"פ "וַ ִנ צְ עַ ק
אֶׁ ל ה' אֱ ֹלקֵּ י אֲ ֹב תֵּ ינּו ,וַ ִי ְש מַ ע ה' אֶׁ ת ֹקלֵּנּו
ַו י ְַרא אֶׁ ת עָ ְנ י ֵּי נּו וְ אֶׁ ת עֲ מָ לֵּנּו וְ אֶׁ ת ַל חֲ צֵּ נּו"
ג
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(דברים כ"ו ז') " העוני הוא אפיסת כח
הלוחם [כנגד יצר הרע] שאין כח בנו
המספיק להלחם בו לגרשו ממנו" ,אומר
א ור החיים הקדוש שאף אחד בעולם לא
יכול לנצח את היצר הרע ,אף אחד ,אם
אתה לא תבכה להשם אתה לא יכול לנצח
אותו ,אין ליהודי כח לנצח את היצר הרע,
אין לך את הכלים ,זה כמו שלמדינת ישראל
אין את הכלים או היכולת לחסל את עזה,
אין לך את הכלים האלה ,אתה לא יכול
לבדך לפתור את הבעיה ב עזה ,גם פה אתה
לא יכול לפתור את הבעיה של היצר הרע
ש אין לך את הכלים האלה ,אלא מה?
" ַו ִנ צְ עַ ק אֶׁ ל ה'ַ ,ו ִי ְשמַ ע ה' אֶׁ ת ֹק לֵּנּו וַ י ְַרא
אֶׁ ת עָ ְנ ייֵּנּו' ,הוא רו אה שאתה לא יכול אז
הוא יציל אותך ,אז 'וַ יוֹצִ אֵּ נּו ה' ִמ ִמ צְ ַר ִי ם',
הוא יוציא אותך ,אבל אתה לבדך לא יכול,
אם אתה לא התפללת שיהיו לך תפילין
טהורות בקדושה ותקיים את המצוה כמו
שצריך ולא בכית על זה ,אתה לא מניח
תפילין בקדושה ,אם אתה לא התפללת
לשמור שבת ובכית להשם ,אתה לא תוכל
לנצח את היצר הרע בשבת ,הוא מנצח
אותך בשבת ,אתה תהיה דואג וכועס ,אתה
תקפיד ,אתה תהיה עצוב ,ואז אתה לא
באמת שומר שבת ,אבל אם אתה בכית
להשם ' תן לי לשמור שבת השם ,מנוחה
של מה שאתה רוצה בה' ,אז הקב"ה ישמע
אותך ו יציל אותך מהיצר הרע.
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יתברך המצוות שלך יהיו מלאות בס"מ,
אתה לא יכול לנצח את היצר הרע בשום
מצוה ,אומר אור החיים הקדוש ' ַו י ְַרא אֶׁ ת
עָ ְנ ייֵּנּו'  " -אפיסת כח הלוחם כנגד היצה''ר
שאין כח בנו המספיק להלחם בו לגרשו
ממנו ,ו הלחץ הוא הדחק שדוחק היצר את
האדם לחטוא בעל כרחו" ,אדם אומר 'אני
לא רוצה לחטוא ,והוא מכריח אותי
לחטוא ,אני לא רוצה לריב והוא זה שעושה
את המריבה בכח' ,וככה אם תרצה או לא
תרצה אתה במריבה ,וזה ' וַ ִנ צְ עַ ק אֶׁ ל ה'..
ַו ִי ְשמַ ע ה' אֶׁ ת ֹק לֵּנּו וַ י ְַרא אֶׁ ת עָ ְנייֵּנּו' ,כך
אומר רבי נתן ,ש כל מה שזכה רבי נחמן זה
רק מתפילות ופיוסים .מי שלא בוכה
להשם כל יום וצועק להשם ,מתחנן
להקב"ה 'השם תראה איזה מידות יש לי,
איזה הנהגות יש לי ,ריבונו של עולם
עשרים שנה אני מעיר לאשתי ,לא השתנתי
עשרים שנה ,מתי אני אשתנה ריבונו של
עולם' ,כל הזמן מתחנן להשם ,אחרת אתה
תי ראה דתי אבל אתה בכלל לא מתנהג
בהתאם ,יש לך את כל ההופעה של אדם
דתי אבל אתה רחוק מהשם יתברך ' ,למה
אני דואג על העולם הזה? למה אין לי
אמונה? ל מה אין לי שמחה תדירית? למה
יש לי מצבי רוח? למה אני כזה השם? למה
אין לי שמחה תמידית להאמין בך שאתה
מנהל את העולם בטוב ,ואתה טוב ומיטיב
לכל ,ואתה דואג רק לטוב לבני האדם',
ולזה צריך תפילות ופיוסים' ,ועמך בית
ישראל בצלותין ובתחנונין' ,אין לנו שום
דבר ,רק תפילות ו תחנונים ,אם לא תתחנן,
ו לא תתפלל על זה  ,אתה תקיים מצוות
אבל הם יהיו מלאות ס"מ ,זה מה שאומר
הבא"ח " ,אֶׁ חֱ זּו ָל נּו שּועָ לִ ים שּועָ לִ ים ְקטַ ִנים
ְמ חַ בְ לִ ים כְ ָר ִמ ים ּוכְ ָרמֵּ ינּו ְסמָ דַ ר" ,כרמים
אלו כל ה מצוות ,כרם היה לשלמה ,אבל
סמדר ,מה זה סמדר? זה ס"מ-דר ,דר אצלך
ס"מ ,הוא מעיר אותך בבוקר לתפילה 'קום

וכרמינו סמדר – ע"י תפילה להשם
מתבטל מהמצוות חלקו של הס"מ
אומר הבא"ח עה"פ 'ּוכְ ָר מֵּ ינּו ְסמָ ַֽ ַד ר' (שיר
השירים ב') ,הכרמים אלו המצוות שלנו,
והם בגדר סמדר ,כלומר ס"מ-דר ,יצר הרע
דר שם ,השבת שלנו סטרא אחרא ,התפילין
שלנו סטרא אחרא ,כי אנחנו מסיחים את
הדעת מהתפילין ,חושבים על הביזניס,
אבל כולם יודעים ש אסור להסיח דעת
מהתפילין ,אך אם אתה לא תבכה להשם
ד
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לתפילה' למה? כי את כל המצוות אתה
מעביר אליו ,ו הוא שמח שאתה עושה
מצוות ,לכן אדם צריך להתפלל להשם.
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דהי ינו מה שהיה רגיל לדבר מליבו לפני
השם יתברך  ,שהיה מתפלל וטוען לפני
השם יתברך בכמה וכמה מיני טענות
ותחי נות ובקשות שאמר מדעתו ומליבו
שיזכהו השם יתברך לעבודתו" ,כלומר שזה
חוץ מהתהילים והתפילות הערוכות ,אלא
הוא היה מדבר אל השם כדבר איש אל
רעהו' ,השם אתה לא רוצה לקרב אותי?
אתה לא רוצה שאני אשתנה?' ,כך כל אדם
צריך לעשות ' ,למה הילדים שלי צריכים
לחשוב עלי ,אבא עצבני ,אבא רע ,אבא בא
לבית כולם בורחים לחדרים ,למה השם?
תעזור לי שיהיה לי שם טוב ,שאבא טוב
בא לבית ,כולם באים לסלון .אשה אחת
אמרה לי :הרב ברגע שבעלי נכנס לבית כל
הילדים בורחים לחדרים מהפחד שלהם,
השם י רחם' ,השם מה אני אדם מפחיד ,זה
מה שהילדים שלי חושבים עלי? שאני אדם
מפחיד? שאני אדם רע? איך נהיה לי שם
רע כזה השם? שהרי 'טוב שם משמן טוב',
ועוד כותב רבי נתן " וזהו העיקר מה
שהועיל לו לזכות למה שזכה ,כך שמענו
מפיו הקדוש בפי רוש" ,אומר רבי נתן ,אדם
ש בגיל שלושים ושבע שז כה להקיף את כל
התורה כולה ,זה דבר שלא נתפס בשכל,
תיקוני הזוהר ,פני מיות התורה ,קבלה,
סודות ,הכל! פשיטא שאת כל החושן
משפט ושאר חלקי התורה הוא ידע ,כל מה
שהרבנים שלנו יודעים זה פשוט שהכל היה
מ ונח אצלו בכיס ,גמרא ו פוסקים ,זה צף
למעלה ,איך אומרים זה המים הרדודים,
אלא שגם פנימיות התורה ,כל עמקות
התורה היתה מונחת בכיסו .מי שרואה את
הספרים שלו ,בתוך תיקוני הזוהר הוא
עושה דיוקים ,מי יכול בכלל לדעת מה זה
תיקוני הזוהר בדורות שלנו? איך אדם בגיל
שלושים ושבע [רבי נחמן מברסלב] זכה
למה שזכה? גם אם אדם ישב כל היום

ריצוי ופיוס להשם כאדם המדבר לרעהו
" והיה מרצה ומפיס אותו יתברך ומבקש
ומתחנן לפניו יתברך בכמה וכמה מיני
טענות ואמתלאות שראוי לו יתברך
שיקרבו לעבודתו" ,כך אומר רבי נתן (שבחי
הרן י') ,הייתי רואה אותו אומר לקב"ה
'השם תקרב אותי אליך למה שתשאיר
אותי כך' ,אם הוא לא היה בוכה להשם הוא
היה כמו עוד רב ,עוד תלמיד חכם ,עוד
אברך ,ו רק בגלל שהוא בכה והתחנן וביקש
ועוד ועוד זכה למה שזכה .הבעש"ט הקדוש
כותב שמשה רבינו בכה במשך שמונים
שנה להשם ,שמונים שנה בכה להקב"ה עד
שנגלה אליו השם ,היה אומר 'השם אני
רוצה להאמין בך ו להכיר אותך ,הַ ְראֵּ ִני נָא
אֶׁ ת כְ ֹב דֶׁ ָך' ,וכן רבי עקיבא [כמו שהובא
בגליון הקודם] בכה נה רות להשם .עוד
כותב רבי נתן על רבינו הקדוש" :והיה
מטמין עצמו על גבי בית אביו תחת הגג,
שהיה שם כמו חדר במחי צה של קנים
שמחזיקין שם תבן ומספוא ,ושם היה
מטמין עצמו והיה אומר תהילים והיה
צועק בלחש להשם יתברך שיזכהו לקרבו
אליו יתברך" ,רק כך אדם זוכה להתקרב
להשם להתנתק מהיצר הרע ,להיות איש
שמח בחיי ם ,להיות איש מאמין ,להיות
איש אוהב את ישראל.
מה השם רוצה מהאדם? האם אי פעם
השם ביקש חכמה ממישהו? ודאי שלא,
מאף אדם השי"ת לא ביקש שכל ,לעולם
לא עניין את השם כמה שכל יהיה לאדם,
אלא הפוך 'אחד המרבה ואחד הממעיט
והעיקר שיכוין ליבו לשמים' ,העיקר הוא
הלב ,שאתה עושה את הכל לשם שמיים,
עוד אומר ר בי נתן שכך היה רבי נחמן:
"ה עיקר היה מה שהיה מתפלל מעצמו,
ה
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מהבוקר עד הערב שלושים ושבע שנה לא
יגיע לזה.
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ליד רבינו שיעשה כרוז שיחזרו כל
הבורחים ,אמר :בזכותך רבי נחמן אני לא
א עשה להם יותר צרות ,ואז אמר לו רבינו:
בזאת תדע שחזרת בתשובה ואין בך גאות,
אם תאמר תהי לים לפני בני הנעורים
בבכיה גדולה ,תדע שחזרת בתשובה
של מה ,וכך היה והתחיל מיד לומר תהילים
בבכיה גדולה ודמעתו על לחייו ,אמר לו
שבכך אתה חזרת בתשובה שלמה.

תפילות הן בגדר מעליות בעבודת השם
אלא ודאי שהכל מתפילות ,תפילות זה
מעליות ,השם יעלה אותך ב מעליות ,אדם
לא יכול לנצח את היצר הרע של כעס ,אתה
לא יכול אין לך סיכוי ,אתה תישאר תמיד
כעסן ,לא יעזרו לך כל הפ טנטים שתעשה,
כל הדרשות שתשמע לא יעזרו לך ,זה אולי
רק ישכנע אותך לבכות להשם ,זה רק
ישכנע אותך להפסיק לבכות להשם על
גשמיות ולהתחיל לבכות על רוחניות,
הדרשות ישכנעו אותך להתחיל לבכות
להשם ,אבל ללא זה אתה לא תשתנה ,אם
לא תבכה להשם לא תשתנה' ,פורקנא
דישראל תליא בדמעיין'  ,כל ישועה של
יהודי תלויה בדמעות שלו להשם.
רבי נתן מספר שהיה מוסר [מלשין] אחד,
שכשרבי נחמן בא לבקר בארץ ישראל הוא
היה בעיר טבריה ,והיה שם פיחה [שר
חשוב] שהיה נותן למוסר הזה כל חפצו ,כי
הוא היה מגלה לו על עם ישראל ,ועשה
אותו לפקיד שלו ,והוא היה יהודי ,ובא
אותו פקיד לעיר עם חיילים ואמר 'אני
עכשיו אענה אתכם ,אתן לכם פקודות',
ותיכף ומיד ברחו כל יושבי העיר והיו
בכיות גדולות בכל העיר טבריה ,וגם רבינו
ז"ל רצה לברוח ,אך לא יכל מחמת
חולשתו ,אז הוא אמר אני יפעל בכיוון
אחר ,ובא רבינו אל המוסר ודיבר עימו
דברי תו רה ,וה מוסר הכניע את עצמו מאוד
תחת רגלי רבינו ז"ל ,אמר לו כמה דברי
תורה ו כמה דברי חכמה ,וענה לו אותו
מוסר  :מהיום אתה הרב שלי ,מהיום אתה
הגורו שלי ,מה שאתה אומר אני עושה,
והיה מכניע את עצמו מאוד תחתיו ,ואומר
רבי נתן שתקצר היריעה מלספר איזה
חכמה נפלאה נאה דיבר עימו רבינו עד
שהמוסר נתבטל כנגדו ,וציוה לאיש שהיה

הבא להטהר מסייעין בידו – זה המפציר
בתפילה על חזרתו בתשובה
לכן אומר רבי נחמן ,מה האינדיקציה לדעת
אם האדם באמת רוצה את השם? זה
כ שאדם בוכה להשם באמת ,קורא תהלים
ובוכה להשם 'השם כמה אני רחוק ממך'.
על הגמרא (ברכות י') 'הבא ליטהר מסייעין
בידו' כותב על זה המהרש"א הקדוש "כל
המבקש רחמים על עצמו להחזירו בתשובה
הרי זה בככל הרוצה ליטהר המסייעין בידו"
איך אדם בא לה יטהר? כשאתה מבקש
מהשם ,תרחם עלי השם ,אני חוטא ,תרחם
עלי השם אני יודע שאני מורד בך ,זה נקרא
הבא ליטהר ,ל זה מסייעין בידו ,כשאדם
מבין את המצב שלו' ,השם אני לא יכול
לנצח את היצר הרע ,רק אתה יכול לעזור
לי השם' ,הוא בוכה להקב"ה 'ריבונו של
עולם תעזור לי' ,זה נקרא הבא ליטהר,
ממשיך המהרש"א שם " ואעפ"י שאמרינן
הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים ,אלא
זה שאנחנו מתפללים והחזירנו בתשובה
שלמה לפניך" ,כלומר אני לא יכול לקבל
יראת שמיים בלי שאני מבקש ממך השם
י תברך ,זה מה שבידיים שלי כלומר תלוי
בי ,לבקש ממך יראת שמיים
כך אומר רבינו הקדוש עה"פ (דברים י')
"וְ עַ ָּת ה ִי ְש ָראֵּ ל מָ ה ה' אֱ ֹלקֶׁ יָך שֹאֵּ ל מֵּ עִ מָ ְך כִ י
ִא ם לְ ִי ְרָאה אֶׁ ת ה' אֱ ֹל ֶׁק יָך" ,אומר רבינו
הקדוש מה זה ליראה? אשה יראת ה' היא
תתהלל ,יראה זו תפילה ,מה אני מבקש
ו
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ממך אומר ה'? ש תתפלל על יראת שמיים,
תבקש יראת שמיים ' ,רבש"ע תן לי לאהוב
את הבריות ,ת ן לי לראות אותם בעין
טובה ,תן לי לדון את כולם בכף זכות ,אל
תתן לי לדון אף אחד לכף חובה ,תן לי
לראות רק את הטוב השם ,לא לראות שום
רע באף יהודי רבש"ע' ,אלו בקשות של
יהודי ,אם יש לך את הבקשות האלה אני
א תן לך את זה אומר השם ,וזה מה שאומר
רבי נחמן ,שאי אפשר למשוך ביאורי תורה
אם אדם לא פונה להשם בדיבורים חמים
בדיבורים מרגשים ,רק כך השם מקרב
אותך אליו ,רק כך אדם מתקרב להשם.
אדם חושב שהוא קרוב להשם ,אבל אם
הוא לא בכה להשם הוא אולי חושב שהוא
קרוב להשם ,אבל הוא לא ,אלא הוא רחוק
ממנו ,נדמה לך שאתה לומד תורה ומקיים
מצוות ,אבל זה שייך לחלקו של הס"מ.
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מרוחק מבית המקדש ,וזה כדי לומר לאדם
התפללת? צריך לכך אריכות ,תמשיך,
תתפלל עוד ,אתה ת קבל יראת שמיים,
כ שאתה מבקש מהשם גם אם לא קיבלת
יצאת ידי חובה ' ,אני ביקשתי השם ואתה
תחליט מתי ומה תתן לי'  ,וכל הזמן חוזר
ומבקש 'השם תן לי את זה ,ו את זה' 'ותן
בנו יצר טוב  ,פתח ליבנו ,האר עינינו ,גל
עיניי' ,יש דברים קוסמיים בתורה ,יש
פלאות ,נהיה לך פלא ,נהיה לך נס.
יהודי אחד ,הבן שלו עשה תאונת דרכים
קשה ,הלך ולקח עשרה רבנים ,שילם להם
כסף' ,עד הושענא רבה כל אמן יהא שמיה
רבה שלכם לרפואת ה בן שלי ,כל אמן יהא
שמיה רבה בקול שאתם אומרים יהיה
לרפואת הבן שלי ,וזה מחולל ניסים
ונפלאות  ,הרופאים לא מאמינים מה זה
היה פצוע אנוש? פתאום הוא יכול ללכת,
לקום ,יש פלאות בתורה ,אדם צריך רק
לראות אותם ,בן אדם אחר מה היה עושה
הולך ,כמובן נותן עבור זה צדקות ,אבל
כמה זה יעזור עכשיו ל ילד הזה? זה 'גל
עיניי ואביטה נפלאות' ,אני רוצה לראות
את הפלאות שבתורה שלך השם ,נפלאות
זה נ'-פלאות ,ו אם אדם לא יבכה להקב"ה
לא יהיה לו את זה .אדם הבוכה להשם יזכה
לראות את העומק ואת החיות והבריאות
הנפלאות ,את הפרחים ואת הצמחים ,אדם
ש עומד מלמעלה רואה רק מה שיש למעלה,
אבל אדם שבוכה להשם ,ו צריך כל הזמן
לבכות ,זוכה למה שאומר הרב ,לא סתם
אומר רבינו 'אך לצעוק אל השם' ,בכל
הזדמנות שיש לך ,בברכת המזון תצעק
להשם 'תראה השם איזה לב יש לי ,היה פה
הרבה אוכל ,לא השארתי לאף אחד ,לא
ריחמתי על אף אחד ,השם תרחם עלי איזה
תאוותן אני'  ,כל הזמן תתחנן להשם 'תקרב
אותי לעבודתך השם' ,וכמו שאמר רבי
אלימלך "ולא בימים מועטים" ,שלא תאמר

אנא השם – להפציר באריכות לפני השם
יתברך על ענייני עבודת השם
אומר רבי אלימלך מליז'ענסק (מביאו רבי
נפתלי מרופשיץ ,זרע קודש ,כי תבא) "וכבר
אמר אנא השם ,שביקש כבר רחמים ,על כן
ונשמע קולו ביריחו ,פירוש שצריך לצווח
אנא השם באריכות זמן רב עד שישמע
קולו לפניו ית' להיות לריח ניחוח לפניו
יתברך כביכול אבל לא בימים מועטים",
אדם אומר התפללתי והנה השם לא מסיר
ממני את הכעס ,כמה התפללת? חצי שנה?
שנה? אתה צריך להתפלל במשך שנים,
האמרי אמת מגור אומר 'שמונה עשרה
שנים בכיתי להשם שיתן לי עין טובה
ובסוף נתן לי' ,שמונה עשרה שנה כל
תפילה היה בוכה להשם 'השם תן לי עין
טובה תן לי לראות רק את הטוב של
היהודי לא לראות את הרע' ,וזה מה
שאומר רבי אלימלך ,שהכהן הגדול היה
אומר 'אנא השם' בעבודת בית המקדש,
היה נשמע קולו עד יריחו ,ויריחו היתה זמן
ז
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'טוב כבר התפללתי' אלא תמשיך ,שכל
הטענה של הקב"ה ליהודי למה לא
התפללת והפצרת על זה ,היית מבקש
עזרה.
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היצר הרע' ,אין שום כח בעולם לנצח את
היצר הרע.

בחצרות אלוקינו יפריחו – גם ריבוי
שיחות באמונה לא יעזור ללא תפילה

ויהי ה' למשען לי  -כח אמירת תהילים

כשמסרתי שיעור בבני ברק ,היה ציבור
גדול ,כולם אברכים ,כש גמרתי את השיעור
ני גשה אלי אשה אחת שה יתה בשיעור,
צדיקה ומסכנה ,דיברתי אמונה ,מהדברים
שאני אומר לכם כל הזמן ,על כך
שהאדמו"ר מקאמרנא אומר שאין שום
תנועה בעולם הזה ,מהנאצל העליון ועד
הש לשול הקטן שבים ,שלא מעורב בו
אלופו של עולם ,אין עשב מתנדנד בעולם
שזה לא מ הקב"ה ,שמעו השתכנעו ושרו
כולם ,כשיצאתי מהשיעור באה אותה אשה
ו אמרה :הרב אני חייבת לשאול אותך
שאלה ,מה השאלה? עשיתי בר מצוה לילד
שלי וחמתי הגיעה לבר מצוה והיא לא
אמרה לי איך יפה הילדים מלובשים ועל כך
שהבר מצוה היתה יפה ,אלא אמרה לי' :מה
זה העוגיות האלה ,ממש לא טובות ,מאיפה
הבאת אותם' ,האם אני יכולה לסלוח לה?
רבותי ,אני נות ן שיעור שלם על אמונה,
ש אין תנועה בעולם שלא הקב"ה ,שאם
מישהו אומר לך משהו זה הקב"ה ,כולם
השתכנעו וכולם הרימו יד ,אמרתי לה :את
היית בשיעור? וענתה לי :כן ,אמרתי לה:
על מה אני צעקתי עכשיו ,הכל על אמונה,
הקב"ה רצה שחמתך תצער אותך ,במקום
שתשברי שם רגל בבר מצוה ,אז הקב"ה
הוא שאמר ש תבוא חמתך תגיד לך מה זה
העוגיות האלה ,אז תודי להקב"ה ,ועוד
אמרתי לה :אני מאוכזב ,אני נתתי שעה
וחצי שיעור ,את היית בשיעור ,אומרת לי
אותה אשה :הרב ברגע ש יצאתי מבית
ה כנסת שכחתי את השיעור.
'בחצרות אלוקינו יפריחו' ,אדם יכול
ללמוד אמונה לדבר מערכות שלמות
באמונה ,הוא יוצא מבית הכנסת ,ובנסיון

עוד אומר הרב רבי נחמן הקדוש (שיחות
הר"ן סימן צח) אמירת תהלים מעלה גדולה
כאילו אמרם דוד המלך בעצמו" ,כשאדם
לוקח תהי לים ומתחיל לדבר אל הקב"ה
מהתהילים זה עיקר גדול בתשובה ,שעל
דוד המלך נאמר (שמואל ב ,כ"ג) ' ְנאֻ ם הַ גֶׁבֶׁ ר
ֻה ַק ם עָ ל' ,על זה עול ,זה עולם התשובה,
היינו שדוד המלך הרים את התשובה ע"י
התהילים שם הוא מבקש מהשם על היצר
הרע ,שכל האויבים והצרות הכתובים
בספר תהילים אלו האויבים הרוחניים ,לכן
ב ראש השנה קוראים תהלים פעמיים כמנין
'כפר' ,שזה עיקר גדול בתשובה ,מבקש
מהשם 'השם תשנה אותי ,אני רוצה לחזור
בתשובה ,אני רוצה שתעשה אותי משהו
אחר' ,עוד אומר רבינו נחמן (שיחות הר"ן
שם) " [ואמירת התהילים] הוא מסוגל מאד
לרפאות החולה להיות לו בטחון רק על
השם יתברך ,שעל ידי אמירת תהילים
יושיעו ה' ,והבטחון הוא בחינת משענת
כמו שהאדם נשען על המי טה כן הוא נשען
על הבטחון ש בוטח שיושיעו ה' כמו שאמר
דוד (תהלים יח) ויהי ה' למשען לי ,ועל כן
על ידי זה נתרפא החולה" ,כלומר שאם
אדם היה מאמין באמת בתהי לים כל פרק
תהילים ש היה אומר על חולה ,היה צריך
ללכת למדוד את החולה עוד הפעם ,תראה
ירד לו קצת החום  ,תראה קרה לו איזה
שינוי קטן ,כל פרק תהי לים עוזר לחולה,
לכן עלינו רק לבכות להקב"ה ,כל מי שזכה
להתקרב להשם זה רק מפני שהוא בכה
וצעק להשם ,אף אחד לא התקרב להשם
מתוך שכלו ,כי 'אפיסת כח הלוחם כנגד
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הכי קטן שוב אין אמונה ,אדם צריך להגיד
להקב"ה' :רבש"ע תראה מי אני ,איפה אני'
היא לא התפללה על אמונה ,אז נכון היא
שמעה שיעור בנושא אמונה אבל אין לה
אמונה' ,בבקשו אז מלפניך אמונתך הודעת
לו' ,אם לא תבקש אמונה לא תהיה לך
אמונה ,גם משה רבינו ע"ה אם לא היה
מבקש אמונה לא היה מקבל אמונה,
'בבקשו' ,תבקש ו אז מלפניך אמונתך
הודעת  ,לו עכשיו אני אתן לך אמונה ,אומר
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המדרש ש הקב"ה אומר אני רוצה לתת לך
אבל תבקש אמונה ,אדם צריך כל יום
להתפלל להשם 'השם אל תתן לי לריב
בבית ,שים שלום ,תברך אותי שיהיה לי
שלום ,שאני אהיה בשלום עם כולם' .אם
אדם יבקש מהשם הוא יקבל ,ואם לא
יבקש מהשם לא יקבל ,והשם יזכנו
להרבות בתפילה ותחינות מלפניו שיזכנו
לעבדו בלבב שלם.

משולחנו של מורנו הרב שליט"א – סיפורי חיזוק מרתקים!
א] להתפלל אל השם ב ענייני עבודת השם
ה גיעה אלי אשה לשלום בית ו אומרת לי 'אני נשואה שתים עשרה שנה ,ואף פעם בעלי
לא עזר לי להלביש איתי ילדים בבוקר ,הוא מ תפלל לומד תורה ,בא מהנץ הוא חייב
לישון ואני עובדת והולכת'  ,אדם צריך להתפלל להשם 'איזה אדם רע אני שתים עשרה
שנה אף פעם לא הלבשתי ילדים איפה החסד? השם אין לי חסד'.

ב] קרבת אלו קים ע"י צעקות להשם יתברך
יום אחד דיברתי עם איזה רב גדול אחד ,ו הוא אמר לי על רב אחר 'תדע לך זה הרב הזה
הוא לא רב כזה גדול ,אל תחז יק ממנו' ,שאלתי אותו :למה? ואותו רב עונה לי 'למדתי
איתו בישיבה ,שהיינו לומדים בישיבה כל הזמן היה עומד על הגגות וצועק השם תקרב
אותי אליך ,לא היה יושב ולומד אלא כל הזמן היה עולה על הגגות וצועק השם תקרב
אותי אליך' ,ואני [אומר מורנו הרב] בלב שלי אומר לעצמי הוא פי אלף ממך הרב הזה.

ג] סיפורים על מורנו הרב בענייני תפילה
מהמערכת :שיעורו של הרב שליט"א בחוברת זו מדברת על תפילה ובכיה להשם לכן
ראינו להביא בזה כמה סיפורים על הרב שליט"א לחזק אותנו שילך התלמיד בדרך רבו:
 ]1כשמו"ר שליט"א עמד להתחיל בבניה של התלמוד תורה הוא פנה ל ר' נחום נמיר הי"ו
שהיה אחראי על הבני יה וביקש ממנו שממש לפני שיתחילו ביסודות יקרא לו למקום של
הקמת התלמוד תורה ,והנה כך הוא עשה ,מור נו הרב הגיע למקום ומספר ר' נחום
שפתאום הוא רואה את הרב לוקח את היציקה הראשונה ,מניח אותה ופורץ בכזה בכי
שבחיים שלו הוא לא ראה ,הוא אומר שהרב מילא את העפר בדמעות בשביל שהשם
יצליח דרכו והיום ב"ה מעל הטבע למעלה מ 300-תלמידים יראי השם כן ירבו.
 ] 2פעם סיפרו לרב שליט"א :על ההתלהבות שיש בתפילות בביה"כ שלו [חסדי שמואל]
שזה דבר שהוא למעלה מהטבע ,אז הרב נאנח ואמר :אם הייתם יודעים כמה דמעות בלי
סוף שפכתי ואני שופך על המקום הקדוש הזה הייתם מבינים.
ט
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מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו

מגדולי מזכי הרבים בדורנו ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם

רבינו אייל עמרמי שליט"א

שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא ה' יתברך כל
משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

התודה והברכה
לר' נפתלי ניסים הי"ו

באנו בזאת לשגר ברכה והצלחה

והכרת הטוב עד אין סוף ליקר והנעלה איש חיל
רב פעלים מקבציאל שמקבץ תרומות ומחלק
ומפזר גליונות 'כאייל תערוג' הקדושים בכל רחבי
הארץ ללא תמורה כלל,

אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת
השיעור השבועי מתוך שיחותיו של
מו"ר הרב שליט"א.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך
להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים
אכי"ר

ר' ירון אהרן עיני הי"ו

יזכהו הקב"ה לפרנסה בנחת ובשפע לבנים זכרים
לעבודתו יתברך וזכות זיכוי הרבים של הפצת
הגליון תעמוד לזכותו ולכל בני ביתו

העלון מוקדש
העלון מוקדש לרפואה שלמה של הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א
האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן
לרפואת
מרים ,גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,עמרם מסעוד בן לאה ,ניסים בן סוליקה ,ראובן בן
שרה ,נתן אליה בן נטלי ביתיה ,קלימו בן ש'רונה ,אלון שקד בן חממה ,ראובן בן שרה ,רחל בת מדלן,
אסתר חיים בת שרה ,שרה בת לולו ,בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד ,מלכה בת ג’ולייט ,יפה חיה בת
חנה ,מרסל בת דיאמנטה ,לאה בת מזל ,רחל בת מרים מירה ,איילת בת חבובה ,גילה בת זוהרה ,אנג'ל
בת חביבה ,לאה לילך בת רחל חנה ,אילנה חתון בת מלכה ,לינוי אודליה בת נורית ,מזל בת רחל ,נעמה
נעמי בת חנה ,שלי רחל בת מזל
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,אורן בן שולמית ,מזכה הרבים מרדכי
להצלחת
אוחיון ,מיכאל בן מרים ,יוסף בן שושנה ,משפחת סעדה ,שרון בן רבקה ,יעקב בן רחל לשלום בית
ופרנסה טובה ,תאיר בן ציפורה ,נדב בן אסתר ,ניסים בן מרים ,אלעזר מאיר בן ציפורה לזיווג הגון ,דוד
דודו בן רחל חלי ,אלרועי יצחק בן מזל ,ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,מור מרים בת אביבית,
שירי דנה ומיכל בנות אסתר לתשובה שלמה וזווג הגון ,לאה בת ציפורה לזיווג הגון ,אילנה בת אסתר,
מזל בת אסתר ,יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם ,לילך בת רוחמה לזרע קודש ,רחל שרה בת רוחמה
לזרע קודש ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית ,אבי ואסתי ובר דוד מלכה ,שילת בת מזל ,אילנית בת דינז.
לעילוי נשמת שמעון פישל בן בקה אתי ,שלום ברזני בן חנה ,דוד בן מקנין ,אברהם מצליח בן פרטונה,
אליהו חי בן רג'ינה ,סלומון חיים בן קדן ,דניאל בן חסיבה ,אברהם בן מזל ,יהושע בן איז'ה ,נפתלי בן
חבובה ,עזיז בן שוקת ,יצחק בן עליה ,דוד בן עליה ,משה בן שלביה ,חיים בן ליליאן ,שחר רפאל בן
סימה ,יצחק בן עליזה ,רפאל בן עליזה ,מרדכי בן רחל ,אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל,
עמוס בן רחל ,משה זנזורי בן מנטנה ,יוסף ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף ,יונתן שמעון בן אליס ,וידל
יפרח בן רחל ,בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר ,שלום בן שרה ,שלמה ראובן בן ירוחם ,שלמה בן לאה,
יצחק בן ציפורה ,מאיר בן צ׳חלה ,יצחק בן אבנר ,חביב לוגסי בן אסתר ,אליהו לוגסי בן אסתר ,מוריס
משה בן אסתר ,יוסף לוגסי בן אסתר ,מרדכי אליהו בן אסתר ,שרה בת פאני ,רחל אפרת בת מרים,
אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,פוחה בת שמחה ,אסתר בת חסיבה ,סילביה סולטנה בת אסתר ז"ל,
חנה בת לאה ,מזל בת רבקה ,רחל בת פלורין ,אסתר גואטה בת מארי ,יוסף ואיזה אוחנונה ת.נ.צ.ב.ה

י

שיחתו השבועית של מו"ר

כאייל תערוג

הרה"ג אייל עמרמי שליט"א
;

שיעוריו הקרובים של מו"ר
הרב אייל עמרמי שליט"א ברחבי
הארץ
ז' חשוון ()05/11
❖

בית שאן ביה"כ אהבת ישראל
רח אהבת ישראל 4

❖

בת ים ישיבת למען שמו באהבה
רח הרצל 55

❖

כפר סבא ביה"כ סרעודי
רח השופטים  ,1לפרטים 052-6662450

להזמנת הרב
לשיעורים ולכנסים
אליהו1-599-502051 :
שלוחה 5

התקשרו ומסרו לנו מוקדים נוספים
המשדרים את שיעוריו של מו"ר בלווין

ירון עיני052-9695044 :
יא

